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Вказівки з техніки безпеки 
 
Цей побутовий прилад призначений для використання тільки в домашньому 
господарстві, а не в промислових і медичних установах. 
Зберігайте інструкцію з експлуатації в надійному місці! 
 
Щоб уникнути небезпечних для користувача ситуацій, ремонт приладу має 
виконуватися лише фахівцями нашої Сервісної служби. 
Не можна ставати на ваги мокрими ногами або на вологу поверхню вагів, бо можна 
посковзнутися. 



Не можна кидати на ваги будь-які предмети. 
 

Комплектація 
 
Малюнок 1 
1. Дисплей 
2. Відділення для батареї 
 

Введення в експлуатацію 
 
• Витягніть з відділення для батареї 2 поліетиленову плівку, малюнок 2. 
• Поставте ваги на рівну, тверду та суху підлогу. 
 

Використання 
 
Малюнок 3 
• Увімкніть ваги, доторкнувшись до них зверху посередині. 
• Почекайте, поки на дисплеї 1 не з'явиться індикація 0.0. 
• Встаньте на ваги і стійте на них спокійно до тих пір, поки штрихова індикація на 
дисплеї 1 не зникне. При цьому Вам слід рівномірно розподілити вагу на обидві ноги. 
Тепер можна прочитати результат зважування. Ваги показують вагу при 
налаштуванні на «кг» покроково, причому один крок відповідає 100 г. Після 
вимірювання, ваги автоматично вимикаються. 
 

Чищення 
 
Ніколи не занурюйте ваги у воду.  
Не можна користуватися пароочисниками. 
• Протріть ваги вологою ганчіркою, не можна використовувати для очищення 
абразивні засоби. 
 

Повідомлення про помилки 
 
- На дисплеї 1 з'являється індикація EE: 
Вимірювана вага завелика (макс. 150 кг) 
Процес зважування проводився неспокійно або недостатньо довго. На вагах слід 
стояти спокійно протягом як мінімум п'яти секунд. 
- На дисплеї з'являється індикація LO: 
Батарея розрядилася або вона заслабка. Замініть батарею (див. малюнок 2). 
Заборонено користуватися акумулятором! У ваги можна вставляти лише батарею 
такого ж типу. 
 

Утилізація 
 
Цей побутовий електроприлад має відмітку згідно з вимогами Директиви ЄС 
2002/96/EG про електричні та електронні прилади, які відслугували свій термін 
(waste electrical and electronic equipment - WEEE). У цій директиві наведені правила, 
діючі на всій території ЄС, щодо прийому та утилізації приладів, що відслугували свій 
термін. Інформацію про актуальні методи утилізації Ви зможете отримати у Вашого 
торгового агента.  
Відпрацьовані батареї слід здавати до громадських приймальних пунктів або 



повертати торговій організації, де Ви придбали Ваші ваги. 
 
 
Гарантія виробника 
Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте 
веб-сайт компанії BOSCH:  www.bosch-home.com.ua або зверніться до Центру обслуговування 
клієнтів BOSCH у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій 
країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера BOSCH 
 
 


